
1

Jaargang 13 | nummer 64 | april 2021

Verder in deze wijkkrant: 

lees verder op de volgende pagina

foto’s:  Hans Withoos (portretten) |  
Hans Gerritsen (Introdans)

Bewegen en sport

Door de wijk wandelen met een beperking

De dromen van Vitesse-supporters 

Riëtte van Rooij sport met buren 

De route naar school van Wout

... en meer ...

tekst: Elsebeth Hoeven

Danser Jillis Roshanali

“Entertainen vond ik als jong 
kind al erg leuk”

 

Bevlogen bewegen 

Op vierjarige leeftijd begon Jillis met dansexpressie op de 
plaatselijke muziekschool in Leiden - “Omdat mijn zus op dan-
sen zat.” Enthousiast geworden, wilde hij - zes jaar oud- graag 
dansen bij de vooropleiding van de Leidse Ballet- & Theater-
school. Hier kreeg hij les in allerlei soorten dans, acteren en 
zang. “Entertainen vond ik als jong kind al erg leuk”, vertelt Jillis. 
“Eigenlijk was ballet niet mijn favoriete les, ik zag mezelf eerder 
op een podium staan in een musical.” En die kans kreeg hij ook. 
Hij kon meedoen met musicals en zo speelde hij op zijn tiende 
in Joseph en de Amazing Technicolor Dreamcoat en - op zijn 
vijftiende - naast Pia Douwes in de musical Billy Elliot de titelrol: 
het jongetje dat graag wil dansen.

Dans, dans en nog eens dans
Op zijn elfde deed hij mee met een kerstballetvoorstelling van 
een Haags dansgezelschap. “Hier ontdekte ik dat ik ballet erg 
leuk vond. De directeuren vonden dat ik auditie moest doen 
voor het conservatorium.” En zo geschiedde. Hij volgde zijn 
voortgezette schoolopleiding op de dansvakopleiding aan het 

In de Graaf Lodewijkstraat woont de jonge dan-
ser Jillis Roshanali. Al jong wist hij wat hij wilde 
worden en daar heeft hij doelgericht naartoe 
gewerkt. Nu, op tweeëntwintigjarige leeftijd, 
maakt hij deel uit van het moderne balletgezel-
schap Introdans. Omdat hij voor zijn werk in een 
bubbel leeft, spreken we elkaar aan de tele-
foon. Bevlogen vertelt hij wat dans voor hem 
betekent.
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- advertentie - 

Introdans is bijna 50 jaar geleden opgericht 
door Ton Wiggers en Hans Focking vanuit 
de behoefte ook in het oosten van het land 
een dansgezelschap te beginnen. Het begon 
met een klein groepje dansers die voor een 
appel en een ei dans bracht in de Arnhemse 
culturele leven. En met succes, inmiddels is 
Introdans een toonaangevend balletgezel-
schap in het Nederlandse danslandschap en 
daarbuiten. 

Het gezelschap staat - onder normale om-
standigheden- met twee ensembles in het 
theater. Nadrukkelijk is Introdans gericht op 
een zo breed mogelijk publiek vanuit het idee 
dat dans een universele taal is die generaties 
verbindt en in beweging brengt. Onder het 
motto ‘Iedereen kan dansen’ laat het gezel-
schap in de educatieve poot zoveel mogelijk 
mensen het plezier van dans beleven met 
educatieprojecten voor uiteenlopende doel-
groepen.

Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Als je van dansen je beroep wilt 
maken, kan dat alleen met volledige inzet. Jillis leefde een voor die leeftijd 
buitengewoon gedisciplineerd regime. “We begonnen in de ochtend met 
lessen in klassieke en moderne dans. Rond twee tot ongeveer vijf uur volg-
den we de reguliere lessen. Ook op zaterdag gingen we naar school, dan 
kregen we alleen balletles en repeteerden we voor voorstellingen.”

Van New York naar Arnhem
Na zijn middelbare school wilde hij dolgraag een jaar naar New York om 
daar een opleiding te volgen op de prestigieuze Jacqueline Kennedy  
Onassis School, waar hij was toegelaten. Met de hulp van donateurs en een 
crowdfundingactie, kreeg hij het voor elkaar hier naartoe te gaan. Dat was 
echt andere koek, vertelt hij. “Het niveau is erg hoog. Ik wilde nog harder 
werken om mijn doelen te behalen.” Na een goede afsluiting vervolgde 
hij zijn dansopleiding aan de Nationale Balletacademie in Amsterdam. Hij 
mocht stagelopen bij Introdans en maakte zo kennis met het Arnhemse 
balletgezelschap. Als afgestudeerd danser werkte hij een jaar bij een Duits 
gezelschap en sinds augustus 2020 is hij weer hier in Arnhem aan de slag 
bij het danserstableau. In onze wijk vond hij woonruimte – “leuke buurt”- en 
nu fietst hij elke ochtend de bult op naar zijn werk. Dat is wel even wennen, 
lacht hij.

Muscle Memory
Bij Introdans dansen twee groepen: het ‘ensemble’ met voorstellingen voor 
de jeugd en de ‘groupe’, waar Jillis deel van uitmaakt. Normaal gesproken 
dansen ze meerdere programma’s in een seizoen, met stukken van verschil-
lende bekende choreografen, kerstvoorstellingen en daarmee toeren ze 
door Nederland en buitenland. De artistieke leiding bedenkt wie met welk 
stuk meedoet en welke rol je krijgt – “die weten goed wat bij wie past”. Als 
het een bestaand stuk is, studeert de balletmeester de choreografie in; bij 
nieuwe stukken gaat de choreograaf zelf met de dansers aan de slag. “Je 
doet veel verschillende choreografieën in een jaar. Niet alles blijft even veel 
hangen. Maar als je er repeteert en er weer inkomt, krijg je muscle memory, 
dan herinnert je lichaam de passen weer.”

Wachten op wanneer het weer kan
Maar nu spelen ze dus even niet voor publiek, al heeft het ensemble wel 
voorstellingen gestreamd. En in de afgelopen maand deed Introdans mee 
met een pilot van de overheid met een testvoorstelling. Dus dat schept 
hoop.

baby’s. Dus we zijn voorzichtig. Ik zie nu alleen 
mijn collega’s en familie.” En dat is best zwaar af 
en toe. “Ik ben als danser zo gewend discipline 
te hebben dat ik af en toe een uitlaatklep nodig 
heb. Dat vond ik in uitgaan met mijn vrienden.”

Toekomst
Jillis is zich ervan bewust dat een carrière als 
danser maar van korte duur is. Daarom wil hij 
zo veel mogelijk leven in het nu, vertelt hij. “Ik 
ben erg blij met de kansen die ik krijg op het 
moment.” In de toekomst wil hij zijn passie met 
mensen blijven delen en mensen met dans inspi-
reren. “Ik hoop dat ik met heel veel verschillende 
choreografen mag werken en dat ik misschien 
ooit zelf mag gaan choreograferen”, aldus Jillis. 

“Vanaf het moment dat we zouden 
gaan toeren, kwam de tweede lock-
down en moest alles worden afge-
zegd.”

Het laatste stuk waar Jillis in danste was Amazing Asia. “We 
hebben veel voorstellingen gespeeld in Arnhem, maar vanaf 
het moment dat we zouden gaan toeren, kwam de tweede 
lockdown en moest alles worden afgezegd.” Dus nu repeteren 
Jillis en zijn collega’s alleen en staan ze startklaar om weer 
voor publiek te dansen. Omdat dans en aanraking onlosma-
kelijk verbonden zijn, leven ze in een bubbel om coronabe-
smettingen te voorkomen. “We proberen ons daar zoveel 
mogelijk aan te houden. Er zijn ook collega’s met pasgeboren 

“Ik zie nu alleen mijn collega’s en familie.”
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Hoe beweeg je je door de wijk als je een visuele beperking 
hebt? Marijn Pikaar is slechtziend en wandelt graag door de 
wijk. Hoe doet hij dat? 

 “Wandelen is ook een goede manier om te bewegen”, ervaart hij. “Gezond voor 
je lichaam en goed voor concentratie en mentale gezondheid. In de wijk zijn 
de brede straten en pleinen een prachtig decor voor een wandeling. En door 
de hoogteverschillen is een wandeling ook nog eens een uitdaging voor de 
spieren.”  

Beperking 
Als je minder dan dertig procent ziet, ben je slechtziend. En dat is een 
breed begrip: wazig zicht, donkere vlekken, kokervisie of last van weinig of 
fel licht. Marijn ‘ziet’ twintig procent. Als je je ogen als een digitale camera 
beschouwt, heeft iemand zonder afwijking een camera met twintig megapixels; 
haarscherpe foto’s en veel details. De camera van Marijn komt niet verder 
dan één mega pixel, legt hij uit. Genoeg om veilig over straat te lopen zonder 
geleidestok. Hierdoor zie je niet aan hem dat hij eigenlijk maar weinig ziet. 

Beleving 
Wat ziet hij nou wel als hij door de wijk loopt? Het eerste wat in hem opkomt, 
zijn de woningen en gebouwen. De huizen aan de Pontanuslaan zijn gebouwd 
in de stijl van de Nieuwe Haagse School. Hij ziet het lijnenspel van deze 
architectuur. Op het Goeman Borgesiusplein komt de opzet van de architect 
Versteeg naar voren. Woonblokken in kleine rijen met de tussen de beide 
wereldoorlogen karakteristieke architectuur: bakstenen gevels en steile daken. 
Ook valt de visuele samenhang op van de daken met de rode dakpannen, 
het ritme van schoorstenen, ramen, deuren en balkons. Maar details als een 
huisnummer of iemand achter het raam, ziet hij niet. 

In Park Sonsbeek ziet hij hoe het park is aangelegd volgens de Engelse 
landschapsstijl. Kleine zangvogels in de bomen ziet hij niet, maar hij hoort ze 
wel. Grotere vogels zoals kauwen, zwanen, eenden en ganzen herkent hij weer 
wel. Dat geldt niet voor mensen die hij tegenkomt. Als het bekenden zijn die 

groeten, herkent hij ze eerder aan de stem 
dan aan het gezicht. Ondanks zijn beperkte 
zicht, vindt hij het niet saai om dagelijks 
door de wijk te lopen. “Afhankelijk van het 
moment van de dag of het weer is het licht 
anders. Bovendien zie je de wijk tijdens de 
seizoenen veranderen.”
 

Lastig
Wat vindt hij vervelend tijdens zijn 
wandeling? De snelheid van fietsers en 
gemotoriseerd verkeer inschatten is moeilijk, 
vertelt hij. “Door mijn slechtziendheid mis 
ik het oogcontact met anderen; dat is wel 
eens lastig in verkeerssituaties. Gebruikers 
van een smartphone missen dat oogcontact 
sowieso. Zij zijn slechtziend op een andere 
manier.”

foto: Budi Tjondroadiningrat

Bij de Tweede Kamerverkiezingen is D66 in onze wijk de grootste 
partij geworden met 28,8 procent van de stemmen.  GroenLinks 
kreeg 14,3 en VVD 13,7 procent. Ook kent onze wijk veel Partij voor 
de Dieren-kiezers. Deze partij kreeg 10,8 procent van de stemmen.  

In totaal gingen 3492 stemgerechtigden naar de drie stembussen in de 
wijk. 1310 mensen brachten hun stem uit in De Nieuwe Hommel, 1093 
op de Jan Ligthartschool en 1089 op de Vakschool Rijn IJssel.

Nieuwkomer Volt kreeg net wat meer stemmen dan de PvdA, respec-
tievelijk 5,3 en 5,2 procent. SP scoorde met 3,7 procent in onze buurt 
evenveel als Forum van Democratie. En er waren evenveel stemmers 
op het CDA als op de PVV; Deze partijen haalden beide 3 procent van de 
stemmen. SGP/CU kregen samen 1,5 procent en de overige partijen 5,6. 

Diftar
Ook zijn we naar de stembus gegaan om over de diftar te stemmen. 
Was het percentage tegenkiezers in Sint Marten hoger dan de pro-dif-
tar-kiezer, het stemgedrag wijkbreed geeft een ander beeld. Op de 
vraag ‘Steunt u het voorgenomen besluit om: te stoppen met het beta-

len per afvalzak (diftar), de ondergrondse contai-
ners van het slot te halen en te zorgen dat er weer 
een normale (60 liter) afvalzak in past?‘, stemde 46,6 
procent ja, en 53,4 procent nee. 

Maar omdat in Arnhem de meerderheid voor 
afschaffing van de diftar heeft gestemd, gaan de 
ondergrondse containers vanaf 1 juni waarschijnlijk 
weer van het slot. En dan betalen de Arnhemmers 
weer een vast tarief. De gemeenteraad beslist daar-
over in mei. 

Terug naar af

Slechtziend bewegen door de wijk 
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De bekerfinale
Vier jaar geleden maakte ik een foto van een 
groep Vitessesupporters uit onze wijk, op weg 
naar de bekerfinale tegen AZ in de Kuip. Dit 
jaar staat Vitesse weer in de bekerfinale, nu 
tegen Ajax. Deze keer is het niet mogelijk om 
in de Kuip Vitesse aan te moedigen. Hoe is 
het om Vitessesupporter op ‘afstand’ te zijn in 
deze tijd?

Om erachter te komen hoe de supporters uit 
onze wijk deze finaledag beleven, ga ik bij een 
‘elftal’ enthousiaste supporters langs. Het is niet 
moeilijk ze te vinden: ook in onze wijk is het 
geelzwart (naast één verdwaald Ajax shirt) volop 
aanwezig. 

Bijna alle Vitessesupporters die ik spreek, heb-
ben een seizoenkaart en waren in 2017 bij de 
bekerfinale in Rotterdam aanwezig. En als dat 
niet mogelijk was, dan waren ze wel te vinden bij 
het grote scherm op de Jansplaats. 

Dit jaar kijken de meeste supporters de bekerfi-
nale thuis, sommige gaan de deur uit om samen 
met vrienden te kunnen kijken. 

De meeste supporters schatten de kansen voor 
Ajax wel hoger in, maar hopen dat Vitesse kan 
profiteren van de underdogpositie. Bijna alle-
maal gokken ze op een overwinning voor Vitesse. 

Sporten in coronatijd
De supporters die ik spreek gaan in betere 
tijden niet alleen naar de (thuis)wedstrijden, ze 

Vitessesupporters in onze wijk
Het mooiste versierde Vi-
tessehuis is te vinden op 
de Staringstraat. In dit stu-
dentenhuis wonen Vitesse-
supporters Jelle, Bart (die 
voor de aankleding heeft 
gezorgd) en Jasper. Ze zijn 
helemaal klaar voor de fina-
le en hebben de nacht er-
voor zelfs over de wedstrijd 
gedroomd.

tekst en foto: Marion de Goede 

doen zelf ook actief aan sport, zoals voetballen, fietsen, hardlopen, tennis, 
kickboksen, buitensporten, fitness of crossfit. Vooral bij de teamsporten 
worden de sociale contacten het meest gemist. Het spel zelf is belangrijk, 
maar het samenzijn voor- en achteraf is minstens zo belangrijk. Afgelopen 
jaar hebben ze gezocht naar alternatieven als ze door beperkingen belem-
merd werden. Bijna allemaal zijn ze meer gaan sporten.

De wedstrijden van Vitesse worden nu bekeken op tv. Speciale abonnemen-
ten voor sportzenders zijn aangeschaft om alle wedstrijden te kunnen vol-
gen. Een jonge Vitessesupporter heeft de tijd die hij nu overhield, gebruikt 
om actief te worden in de supportersvereniging en hij heeft enthousiast 
geholpen met de activiteiten in aanloop naar de finale.

Wat de supporters kwijt willen
Vitesse wordt wel eens een club zonder ziel genoemd, maar heeft zo’n 
zestienduizend trouwe supporters, die de club in goede en in slechte tijden 
steunen. In het (te) grote stadion vallen de lege stoelen op, maar dat geeft 
een verkeerd beeld. Er is hart voor de club!

De supporters hopen dat het binnenkort weer mogelijk is om naar het 
Gelredome te gaan en Vitesse te kunnen zien spelen, want ze missen de 
saamhorigheid rond en tijdens de wedstrijd. 

Kippenvel
Frank heeft al vijfentwintig jaar een seizoenkaart. Hij was in de Kuip in 2017, 
maar op het moment dat het eerste doelpunt viel zat hij op de wc. Zo snel 
als mogelijk was, rende hij terug. Het doelpunt heeft hij gemist, maar hij 
krijgt nu nog steeds kippenvel als hij terugdenkt aan het moment dat hij 
terugkwam op de tribune vol uitzinnige Vitessesupporters.

The Day After
Wakker worden met een kater (letterlijk en/of figuurlijk). Dit jaar gaat de be-
ker niet mee naar Arnhem. En op dit moment is er ook nog geen Europees 
voetbal in het vooruitzicht. Maar zoals al gezegd: de supporters steunen 
Vitesse door dik en dun.

VLNR: JELLE, BART EN JASPER
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Riétte richtte Buitenbeweging vier jaar geleden op 
nadat ze een training Bootcamp Instructeur had door-
lopen en buren rond het Goeman Borgesiusplein haar 
vroegen hun te begeleiden. Van het een kwam het an-
der en inmiddels begeleidt ze een flink aantal buurtge-
noten bij het sporten. 

Karst
Karst Reudink is een van deelnemende buren van het 
eerste uur. Hij wilde graag zijn kinderen blijven bijbenen, 
vertelt hij gekscherend. “Ik doe het niet voor de lol,” lacht 
hij. “De allereerste keer een rondje om het plein: alles deed 
pijn. Maar nu kan ik rond het plein hardlopen zonder pro-
blemen. En het is gewoon gezellig, zeker nu met corona.” 
Voordeel is dat het laagdrempelig is. “Je schiet je kleren aan 
en je stapt naar buiten. En met mensen uit de buurt spor-
ten is ook een milde vorm van peer pressure.” Die sociale 
druk kan helpen, vertelt hij. 

Martijn
Martijn Vooren, buurman van Karst, is ook een van de 
eerste deelnemers. Hij kende Riëtte van de buurtbarbecues 
op het ‘plein’. Toen ze met Buitenbeweging begon, zocht ze 
in eerste instantie buren van rond de veertig die ‘wat meer 
mochten sporten’- zoals ze het zelf omschreef. Het sporten 

en het sociale karakter; op een andere manier wat samen doen, 
dat spreekt hem aan. “Riëtte is ook bezig met de sociale cohesie. 
Zo organiseert ze ook borrels of een barbecue met de sporters 
en af en toe een bootcamp met de kinderen."

Jess  
Waren het eerst vooral buren rond het plein, inmiddels doen 
ook mensen uit de omliggende straten mee. Jess Plaschek begon 
in december bij de buurtsportclub, nadat de moeder van een 
vriendinnetje van haar zoon haar had getipt. “Bij de sportclub 
vond ik het te prijzig en met die lockdown gebeurde er niets.” 
Tijd voor actie dus. Inmiddels sport Jess twee keer in de week bij 
Buitenbeweging. “De sociale factor is leuk. Ik ontmoet mensen 
die praktisch naast me wonen, maar die ik eerder nooit echt 
gezien had.” Ook voor haar conditie levert het wat op. “Nu ben ik 
drie maanden bezig en ik merk al een enorm verschil.”  

Zwaan kleeft aan
In verband met de coronamaatregelen traint Riëtte in meerdere 
tweetallen in plaats van grotere groepen. Ondertussen groeit de 
groep Buitenbewegers gestaag door: Jess heeft haar bovenbuur-
vrouw weer meegenomen…

Heb je ook interesse? Op www.buitenbeweging.nl vind je meer 
informatie. 

Sporten met buren

Johan Uitvaartzorg 
Persoonlijk 

Betrouwbaar 

Betaalbaar

WWW.JOHANUITVAARTZORG.NL   
06 10 12 22 05

Riëtte van Rooij van Buiten-
beweging is de drijvende 
kracht achter sporten in de 
buitenlucht met buren. Ze 
heeft een vrouwen- en een 
mannengroep die ze weke-
lijks laat zweten in een boot-
camp of slow Sports sessie. 
Park Sonsbeek is het toneel 
van de work-out. 

tekst en foto: Elsebeth Hoeven

Ondernemer uitgelicht 

VLNR: MARTIJN, JESS, RIËTTE, KARST

- advertenties - 
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Het zal je maar gebeuren: je zit in groep 8 en je moet kiezen 
naar welke middelbare school je volgend jaar gaat, gaan de 
open dagen niet door… Hoe maak je dan die – wel belangrij-
ke - keuze? Carmen Harmsen vroeg het aan Florian, Hazel, 
Liv en Ynti van de Jan Ligthartschool. 

Ynti: “Ik wil naar het Olympus College. Ik heb online minilessen 
gevolgd. De broer van een vriendje van mij zit ook op het Olym-
pus en hij heeft me over de school verteld. Voor de zekerheid 
ga ik nog wel een online miniles van het Beekdal volgen, maar 
mijn keuze staat - denk ik - wel al vast.”

Florian: “Mijn juf heeft mij en mijn ouders op het idee gebracht 
om eens naar het Rhedens te kijken. Ik was er al wel een keer 
op een open dag geweest toen mijn broer naar de middelbare 
school ging, maar dat was al weer een paar jaar geleden. Ik 
denk wel dat deze school goed bij mij past.”

Liv: “Ik twijfelde tussen het SGA en het Thomas a Kempis en ik 
heb ook met mensen gesproken die ik ken die er al op school 
zitten. Zij kunnen je toch het beste vertellen hoe zij de school 
vinden. Uiteindelijk heb ik voor het Thomas gekozen.”

Hazel: “Ik wist al snel dat ik naar het Aeres VMBO Velp wilde. Ze 
doen daar veel met dieren en natuur, dat vind ik heel erg leuk. 
Voor mij was de keuze dus niet moeilijk. Ik heb wel via de com-
puter nog filmpjes van de school bekeken.”

Online voorlichtingsavonden, minilessen en virtuele rondleidin-
gen – de websites van de middelbare scholen staan er vol mee. 
De keuze was voor sommigen misschien nog even lastig, maar 
dat zal in eerdere jaren niet eens zo heel veel anders geweest 
zijn. 

Nu eerst nog even genieten van de laatste maanden als groep 
8. Is dat besef er al een beetje? “Door het thuiswerken de afge-
lopen maanden wat minder, maar als we straks de eindtoets 
hebben gehad en met de musical gaan beginnen, dan komt dat 
wel. Daar hebben we heel veel zin in!”

Afval opruimen in de wijk! 
Bijdrage van team De Wijzer 

In maart was de afvalestafette. Leerlingen van De Wijzer 
deden mee. De kinderen hebben rondom school afval op-
geruimd. Met veiligheidshesjes aan, prikkers en afvalzakken 
gingen zij samen met de leerkracht afval prikken. En dat was 
best nog heel veel!

 
Wat fijn om op deze manier met elkaar ervoor te zorgen dat 
de straat, de wijk het plein en de tuin van school weer netjes 
zijn. Nu maar hopen dat dit lang zo blijft.        

Schoolkeuze       
Bijdrage van Carmen Harmsen

Ook dit jaar geen groenmarkt
bijdrage van Gaby von Oven en Marion de Goede 

Jammer genoeg kan ook dit jaar op 8 mei de Groenmarkt 
in onze wijk niet doorgaan, net als vorig jaar vanwege de 
beperkende coronamaatregelen. 

Geen plantjes te koop op het Graaf Ottoplein dus, maar 
hopelijk nemen wijkbewoners zelf het initiatief om balkons, 
tuintjes en boomspiegels weer wat op te fleuren met elders 
aangeschafte planten of wie weet zelfs eigen zaaigoed.

Boomspiegeladoptie 
Op eerdere groenmarkten kregen wijkbewoners die een 
boomspiegel verzorgen (adoptie) een aantal gratis plantjes. 
Vorig jaar hebben we succesvol een bestel- en afhaalactie ge-
organiseerd. Ook dit jaar hopen we dit weer te kunnen doen. 
Alle boomspiegeladoptanten krijgen hier binnenkort via de 
mail nog bericht over.

Wil je je aanmelden als nieuwe adoptant of in de mailinglijst 
opgenomen worden? Stuur dan een mail naar: groenewijk@
live.nl Vermeld naam, adres en de plek van de boomspie-
gel(s). Kijk voor meer informatie over boomspiegels en groen 
in de wijk op de wijkwebsite www.sintmartensonsbeek.nl 

6



7

Digitaal monument Om niet te vergeten  
In de wijkkrant van oktober 2020 kon je al lezen over het voorne-
men een digitaal monument op te richten. In gang gezet doordat 
wijkbewoner Gerard Ursem me attendeerde op de geschiedenis 
van ’90 vermoorde joden’. De jodenvervolging in de Tweede We-
reldoorlog vraagt erom dit verhaal met alle mogelijke respect te 
vertellen. Met het monument Om niet te vergeten kunnen we 
in de wijk en daarbuiten de joodse buurtgenoten die in de oor-
log door de nazi’s zijn omgebracht, herinneren en herdenken. 
Dat zal gebeuren in de vorm van een interactieve plattegrond. 
Hierop vind je straks niet alleen de namen en adressen van onze 
joodse buren van toen, maar belichten we ook een aantal van 
deze vroegere wijkbewoners door hun verhaal te vertellen, in 
tekst en beeld. In september is het monument klaar. 

Meeschrijven? 
Wil je graag meehelpen met research en/of schrijven? Wil je een 
verhaal delen over joodse bewoners van toen? Neem dan con-
tact op met de wijkredactie Sint Marten Sonsbeek, via Elsebeth 
Hoeven, te bereiken op redactie@sintmartensonsbeek.nl.

Moordenaars 
Je moet goed kijken maar dan zie 
dit woord met grote letters op de 
muur achter de containers op De 
Wiltstraat staan. De muur hoort bij 
het pand op de Apeldoornseweg 
nummer 32. Na jaren langs deze 
plek te zijn gelopen, zocht Gerard 
Ursem waarom deze bijna verga-
ne tekst op deze muur is geverfd. 
Dat had alles te maken met de 
bewoners van het pand tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Op de 
wijkwebsite lees je zijn verslag.  

Wijkgroenagenda 
De gemeente Arnhem heeft gro-
te ambities rond groen, bomen, 
biodiversiteit, klimaatbestendig-
heid en stadslandbouw. De ge-
meente wil met zo veel mogelijk 
bewoners in gesprek om ideeën 
en wensen voor de wijk te horen 
rond deze thema’s. 

Wil jij meedenken of doen? Op 
de wijkwebsite lees je meer en 
hoe je je kan aanmelden voor een 
wijkwandeling!

En wat is er verder gaande in de wijk? Op de 
wijkwebsite www.sintmartensonsbeek.nl vind je 
meer nieuws, activiteiten en oproepen, bijvoor-
beeld:

Rotonde kruising  
Hommelseweg/ Dalweg 
Op de kruising Hommelseweg, Dalweg en Thomas a Kempi-
slaan wordt de komende zomervakantie een rotonde aange-
legd. Na overleg met omwonenden ligt er een definitief plan 
voor de herinrichting van dit gebied. Er komt een rotonde 
om voetgangers en fietsers veilig over te laten steken. En 
daarom gaat ook het pleintje op de Sint Antonielaan en het 
tankstation Tango op de schop.

Wanneer 
De voorbereidingen zijn al geweest. Het plan is om op 14 
juni te starten met de werkzaamheden en begin september 
de rotonde te kunnen openen. Ook zal dan de asfaltlaag van 
de Thomas a Kempislaan tot aan de Rosendaalseweg ver-
vangen worden. 

Ben je benieuwd hoe het er allemaal precies uit gaan zien? 
Op de website vind je meer info en bovenstaand ontwerp. 

Cijfers 
In 2020 zijn er in onze wijk 
45 kinderen geboren. Ook 
zijn er 10 mensen overleden. 
Er kwamen 1028 nieuwe bu-
ren, maar ook vertrokken er 
1084 mensen. Hoe ziet onze 
wijk eruit in cijfers? Hoeveel 
mensen wonen er? Hoe zijn 
de leeftijdsgroepen verdeeld 
en de opleidingsniveaus? Wat 
vinden we van de buurt? Hoe-
veel huizen zijn er en wat is de gemiddelde prijs daarvan? 
Op de wijkwebsite vind je een aantal cijfers op een rij. 

Facebook 
Wist je dat je ook wijknieuwtjes kan lezen en delen op de  
Facebookpagina van de wijk?  
Kijk op @sintmartensonsbeek 

Verders...

Ontwerp herinrichting

mailto:redactie@sintmartensonsbeek.nl
http://www.sintmartensosnbeek.nl
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De route naar school

Bewonersoverleg Sint Marten 
Sonsbeek (BO): secretariaat.stmar-
tensonsbeek@gmail.com

Het BO vergadert zeven keer per 
jaar. De vergaderingen zijn open-
baar. De volgende vergaderingen 
staan gepland op 4 mei en 29 juni in 
- als het kan - De Nieuwe Hommel. 
Als het niet kan: online. Hiervoor 
kun je je aanmelden bij secretariaat.
stmartensonsbeek@gmail.com. De 
bijeenkomsten beginnen om 19.30 
uur. 

De Nieuwe Hommel: 
De Wiltstraat 6, 6821 CE Arnhem | 
www.denieuwehommel.nl

Inloophuis Sint Marten:  
Van Slichtenhorststraat 34| 6821 
CM Arnhem | 026 442 60 66

Team Leefomgeving:  
Caroline Baarschers|  
06 468 154 67 | 
caroline.baarschers@arnhem.nl

Spreekuur Wijkteam:  
Elke donderdag 15.00 - 16.00 uur in 
de Nieuwe Hommel

Politiepost: Hommelseweg 56 | 
Spreekuur dinsdag van 18.00 – 19.00 
uur. 

Spreekuur huurdershuis |Inloop-
huis Sint Marten | maandag 9.00 – 
12.00 | donderdag 13.00 – 16.00 

Groengroep St.Marten Sonsbeek-
kwartier (o.a. boomspiegels):  
groenewijk@live.nl

Gemeente: 0900 1809 

Vuilophaaldienst Sita:  
026 446 04 90 

Dit is een uitgave van het  
Bewonersoverleg Sint Marten 
Sonsbeek. De wijkkrant wordt 
zes keer per jaar door wijkbewo-
ners huis aan huis bezorgd. 

De wijkkrant verschijnt elke twee 
maanden: eind februari, eind april, 
eind juni, eind augustus, eind okto-
ber en eind december. 

Coördinatie, (eind)redactie en  
vormgeving: Elsebeth Hoeven

Bijdragen: Carmen Harmsen, Gaby 
von Oven, Marion de Goede, Team 
De Wijzer.

Fotografie: Budi Tjondroadiningrat, 
bureauBeeld (cover), Hans Ger-
ritsen, Hans Withoos, Marion de 
Goede

Drukwerk: ASCEND

ColofonPraktische info

Wout is 4 jaar en zit op de Jan Ligthartschool in de klas van juf Henriette. Hij woont op de Hommelseweg en tekende 
voor de Wijkkrant wat hij tegenkomt als hij naar school loopt.   

E-mail:  
redactie@sintmartensonsbeek.nl 

Website:  
www.sintmartensonsbeek.nl 

Volg de wijk op Facebook:  
@SintMartenSonsbeek

Bewoners en organisaties in de 
wijk zijn van harte uitgenodigd een 
bijdrage te leveren aan de website 
en/of wijkkrant. Op de website vind 
je meer informatie.  

Ondernemers in de wijk kunnen 
adverteren in de krant. Kijk voor 
de mogelijkheden op de website of 
stuur een e-mail.  

Wil je meehelpen met het bezorgen 
van de wijkkrant in jouw straat? We 
kunnen alle hulp goed gebruiken! 

http://www.denieuwehommel.nl
mailto:caroline.baarschers@arnhem.nl
http://www.sintmartensonsbeekkwartier.nl
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